
Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Neem dus gerust contact op als u een onder-
steuningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. Dit is 
geheel kosteloos.

Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:
•  Lierop: Marieke Linders (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150)
•  Someren-Eind en Someren-Heide: Cindy Manders (c.manders@oniswelzijn.nl/ 

06-19221188)
•  Someren-Dorp: Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl /  

06-24844536)

Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning 

Algemene informatie

Contact
Bezoek/Post:  Wilhelminaplein 1,  
 5711 EK Someren
Telefoon:  (0493) 494 888
E-mail:  gemeente@someren.nl
Website:  www.someren.nl

Openingstijden gemeentehuis 
Maandag tot en met donderdag: 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.30 uur
Maandagavond: 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl
of telefonisch.
Team Zorg en Ondersteuning is in de
ochtend bereikbaar voor vragen over zorg,
welzijn en opvoeding.
Meer informatie op www.zosomeren.nl

Afvalbalie
Informatie over afval is te vinden op  
www.mijnblink.nl

Bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het 
UWV via www.werk.nl

Gemeentenieuws digitaal
Ontvangt u het gemeentenieuws liever 
digitaal in uw mailbox? Meld u dan aan via 
www.someren.nl/gemeentenieuws

Volg ons 
      www.facebook.com/GemeenteSomeren
      twitter.com/gemsomeren
      instagram.com/gemeente_someren

Gemeentenieuws
Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Het afgelopen anderhalf jaar heeft ons 
diep geraakt. We verloren geliefden,  
familieleden, vrienden, relaties, huizen, 
banen, bedrijven en dromen door een 
virus dat zich maar moeilijk laat grijpen. 
In onze gemeente overleden in 2020 226 
mensen, dat zijn er 75 meer dan in een 
`gewoon` jaar. Al dat verdriet konden 
we niet delen zoals we gewend waren. 
Die knuffel, die arm, de geborgenheid als 
iemand je vasthoudt, het mocht en kon 
er niet zijn. Dat maakt het verdriet nog 
schrijnender en het rouwproces zwaar en 
ingewikkeld. 

Artsen en verpleegkundigen werkten on-
der extreme hoogspanning, onder zware 
omstandigheden, terwijl nog veel onbe-
kend was over het ziekteverloop en de 
behandeling. Dat moet ongelooflijk in-
grijpend zijn geweest. Zorgmedewerkers 
stonden voor de bijna bovenmenselijke 
taak de verbinder te zijn in de laatste uren 
van iemands leven. Er is tijd en aandacht 
nodig om al dit verlies een plekje te geven 
en goed verder te kunnen. Laten we dat 
niet vergeten, ook niet als we het virus 
echt onder controle krijgen. Het verdriet 
verdwijnt daarmee niet. De mensen in 
het onderwijs hadden de moeilijke taak te 
zorgen dat kinderen zich bleven ontwik-
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Samen maken we Someren
Beste mensen van Someren-dorp, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide,  

kelen. Het onderwijs mocht niet stilvallen. 
Dit vroeg zeker ook veel van ouders en 
opvoeders thuis. 

We zitten nu hopelijk, als de cijfers niet 
verder oplopen in een overgangsfase en 
weten eigenlijk nog niet zo goed waar 
naartoe. Terug naar normaal, je hoort het 
vaak. Maar wat is dat eigenlijk, normaal? 
Is dat misschien niet voor iedereen het-
zelfde? Voorzichtig reiken we elkaar weer 
de hand. Het is belangrijk dat we luisteren 
naar elkaar en onzekerheden en twijfels 
accepteren. Niet oordelen of veroordelen, 
maar elkaar proberen te begrijpen. Lang-
zaam bouwen we weer vertrouwen op. 
Veel ondernemers werken keihard voor 
herstel, met name in sectoren waar de im-
pact het grootst was, zoals in de horeca, 
de reiswereld en de cultuurs- en evene-
mentensector. 

Ik heb gezien hoe onze gemeenschap 
sterk en verbonden door deze periode is 
gekomen. U heeft elkaar op hele mooie 
manieren recht in het hart geraakt. U was 
er voor de buurvrouw, een vriend of fa-
milielid. Die boodschap, een praatje op 
afstand, een luisterend oor voor iemand 
die eenzaam of extra kwetsbaar was. Kin-
dertekeningen, kaarten en opkikkertjes 
vonden hun weg naar ouderen, bewoners 
van ORO, buurtgenoten en naar uw bur-
gemeester, wat ik bijzonder waardeerde. 
Initiatieven van Samen voor Someren en 
hartverwarmende acties van Someren Ge-
raakt waren en blijven van grote waarde 

voor de verbondenheid en de leefbaarheid 
in onze gemeenschap. De enorme inzet en 
het enthousiasme van een indrukwekkend 
aantal vrijwilligers heeft me diep geraakt. 
U heeft laten zien dat Somerenaren ver-
metel noch bevreesd zijn, zoals gebeiteld 
staat in het gemeentehuis. 

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen 
en extra aandacht houden voor het ver-
driet dat er nog is. Voor de ouderen en 
kwetsbaren, maar ook voor jongeren die 
eenzaam en somber zijn geworden en hun 
weg nog zoeken. Ze hebben belangrijke 
momenten in hun jeugd moeten missen. 
Laten we het goede behouden uit de uit-
zonderlijke tijd die achter ons ligt. Gebruik 
de creativiteit om de toekomst samen 
vorm te geven. Blijf bewust van de waarde 
van aandacht, contact, verbondenheid en 
gezamenlijke kracht. 

Het mooie initiatief `Someren Geraakt` 
kon vanwege slecht weer op 3 oktober 
jl. helaas niet met elkaar worden afge-
sloten. Toch wil ik alle mensen namens 
het gemeentebestuur met bovenstaande 
woorden vanuit de grond van mijn hart 
bedanken. We zijn dankbaar en trots op 
iedereen die een steentje heeft bijgedra-
gen in deze bijzondere tijd. Someren is op 
vele manieren geraakt. Maar samen heeft 
u Someren nog krachtiger gemaakt. Veel 
dank!

Burgemeester Dilia Blok

Begroting in een oogopslag 2022
De begroting is te zien als het huishoudboekje van de gemeente. Hierin staat waar de 
gemeente het geld vandaan haalt en hoe dit wordt besteed. Benieuwd naar alle plannen 
voor het volgend jaar? In de Begroting in een oogopslag op pagina 8 en 9  in deze krant, 
kunt u een samenvatting hiervan lezen. De volledige begroting vindt u op 
http://someren.begroting-2022.nl

Behandeling begroting
Op donderdag 28 oktober staat de begroting op de agenda van de commissievergade-
ring. Vervolgens vindt op donderdag 4 november de raadsvergadering plaats waarin de 
begroting definitief wordt vastgesteld.

Inspreken
Wilt u graag uw mening laten horen over de begroting aan de raad, dan kunt u gebruik 
maken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering. Insprekers kunnen zich 
melden bij de griffier door een e-mail te sturen naar de griffier (j.oostdijk@someren.nl).

Rem op nieuwe initiatieven ruimte 
voor ruimte woningen 
In 2011 heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft aan 
welke richtlijnen de kwaliteit van het buitengebied (type natuur, type woningen, ruim-
telijke doorkijk, open karakter, etc.) dient te voldoen. Omdat er de afgelopen jaren veel 
ontwikkelingen plaatsvinden in het buitengebied gaat de gemeente het beeldkwaliteits-
plan evalueren. Dit om ervoor de zorgen dat we een mooi buitengebied met het gewenste 
kwaliteitsniveau behouden.

De bebouwingsconcentraties voor ruimte voor ruimte woningen zijn als onderdeel van 
alle factoren onder andere óók vastgelegd in dit beeldkwaliteitsplan. De laatste tijd ko-
men hier steeds meer aanvragen op binnen voor ruimte voor ruimte woningen waardoor 
de aangewezen zoekgebieden vol dreigen te raken. Daarbij ontstaat steeds meer discus-
sie over de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwingsconcentraties en of deze wel voldoen 
aan het beeldkwaliteitsplan zoals bedoeld. Burgemeester en wethouders gaan nu eerst 
evalueren of het wel wenselijk is om de bebouwingsconcentraties verder dicht te bouwen. 
Nieuwe initiatieven voor ruimte voor ruimte woningen worden gedurende de evaluatie 
aangehouden. Momenteel gebeurt dit ook in de gemeente Nuenen.



Raadsvergadering

Extra commissievergadering 

Donderdag 4 november a.s. vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Inwo-
ners kunnen de raadsvergadering ook live volgen via Siris-radio of Siris-tv. Wanneer 
u afstemt op Siris-tv dan kunt u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan bij de griffier, Joke Oostdijk, j.oost-
dijk@someren.nl of per telefoon, (0493) 494 888.

1. OPENING:
 a. Opening met overweging.
 b. Trekken van het stembriefje.
 c. Vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen programmabegroting 2022.
3. Sluiting.

Tijdens de commissievergadering op donderdag 28 oktober a.s. staat de begroting 
op de agenda. Deze vergadering biedt u de kans om te laten weten wat u vindt van 
de begroting. U kunt de begroting bekijken op https://someren.begroting-2022.nl/.
Ziet u kansen om minder uit te geven of kent u onderwerpen die naar uw idee wat 
meer verdienen? Door gebruik te maken van het spreekrecht kunt u dit aan de 
raadscommissieleden meegeven. 
Meld u aan voor het spreekrecht bij de griffier: j.oostdijk@someren.nl 

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Behandeling begroting 2022.
3. Sluiting

Gemeentenieuws
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Bladinzameling
Tot en met 31 januari 2022 staan er bladkorven binnen de bebouwde kom van 
onze kernen. Hierin kun je je bladafval kwijt. De locaties van de korven staan 
vast. De korven worden één keer per week op dinsdag of donderdag machinaal 
leeg gemaakt.

Gebruik
De korven zijn alleen bestemd voor het blad van bomen en struiken. Als de korf vol zit, 
kunt u het blad naast de korf plaatsen. Doe dit wel op een plek waar de machine bij kan. 
Er mag geen snoeiafval, grond of ander materiaal in de korven worden gegooid. Als dit 
wel het geval is, legen we de korf niet en verwijderen we hem na enige tijd. Bladkorven 
die door particulieren zijn geplaatst legen we ook niet en verwijderen we.

Gratis aanbieden bij de milieustraat
U kunt het blad tot en met 5 februari 2022 op vertoon van uw milieupas ook gratis naar 
de milieustraat in Someren brengen. Ander tuinafval of blad gemengd met tuinafval kunt 
u tegen betaling inleveren.

Veegwagen
Om het blad zoveel mogelijk van de straat te halen, zetten we de veegwagen weer in.

Zelf compost maken
Een andere handige en milieuvriendelijke manier om af te komen van bladafval is om 
het te gebruiken in je eigen tuin. Als u kleine hoeveelheden blad onderspit of een grote 
hoeveelheid apart verzamelt, wordt dit compost. Compost houdt vocht vast in de grond 
en dat verbetert weer de bodem.

Vragen
Meer informatie en meldingen kunt u vinden op www.someren.nl  of bij het Klant Contact 
Centrum door tel. (0493) 494 888 te bellen.

Gratis erfbeplantingsplan
De gemeente Someren en Summers Landschap zijn voorstanders voor het aan-
trekkelijk maken van het landelijk gebied op of rondom uw erf. Dit door het sti-
muleren van landschappelijke beplanting in het buitengebied. Dus heeft u nog 
een gedeelte van uw erf of perceel grenzend aan uw huis waar u een nieuwe 
invulling aan wilt geven, het Summers Landschap wil u daar graag bij helpen. 

Stichting het Summers Landschap biedt u de mogelijkheid een gratis erfbeplantingsplan 
op te laten stellen. U krijgt hierbij deskundig advies over de passende boom, haag of 
struiksoorten bij het type en de kwaliteit van de bodem. Zo bent u verzekerd van een 
duurzame investering!
Ook voor het plaatsen van een haag of een aantal fruitbomen is het zeker de moeite 
waard contact met op te nemen met Stichting het Summers Landschap.

Het gratis opstellen van het erfbeplantingsplan geldt alleen indien men hier vrijwillig voor 
kiest, dus niet als het opgelegd wordt vanuit ruimtelijke plannen. 

Meer informatie
Voor meer informatie of aanmelden voor een erfbeplantingsplan kunt u contact opnemen 
met Jan Martens via e-mail: jan.martens25@hotmail.com of bel (06) 13 48 66 38.

Bezwaarschriftencommissie
Op donderdag 21 oktober 2021 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 
1 en begint om 19.30 uur.

Zaken
19.30 uur:  Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van Someren om de aanleg van een uitweg op het perceel 
Venkelhof 9 in Someren niet toe te staan.

20.00 uur:  Bezwaarschriften tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Asten om een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van een tijdelijke woonunit op het perceel Achterbos 8 in 
Asten.

Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
Asten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van een bouwwerk 
(woonunit) voor tijdelijk onderkomen, tijdens de verbouwing van de woning, op het per-
ceel Achterbos 8 in Asten.

Speciale maatregelen voor belangstellende toehoorders
Er kan slechts een beperkt aantal toehoorders in de hoorruimte aanwezig zijn. De ge-
meente bepaalt het maximum aantal bezoekers per ruimte. Dit is afhankelijk van de 

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij 
in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de 
huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om per datum publicatie nieuwe gege-
vens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure Land onbekend. Dat wil 
zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend 
adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Een eventuele ambtshalve uitschrijving 
kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld 
om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over 
de feitelijke verblijfplaats. 

Het betreft de volgende personen:
Naam Geboortedatum Geboorteplaats
Maija E. Smirnova 24-12-2000 Valmiera, Letland
Veronica Pînzari 21-03-1980 Borceag, Sovjet-Unie
Michał Samuś 03-04-1989 Kozienice, Polen
Bartłomiej Samuś  23-08-1993 Pionki, Polen
Laura Zapata Roura 23-09-1991 Barcelona, Spanje
Sara Jimenez Guzman 26-03-1990 Badajoz, Spanje
Beatriz Martínez Cascales 19-06-1992 Barcelona, Spanje
Przemysław R. Podkówka 15-07-1973 Łódź, Polen
Dawid A. Lewandowski 22-11-1996 Bolesławiec, Polen
Jacek A. Sadowski 07-04-1996 Bolesławiec, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente  via tel. (0493) 494 888 of mail ge-
meente@someren.nl.
Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie 
heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”.

inrichting van het gebouw en kan daarom per gemeente verschillen. 

U dient zich vooraf per e-mail bij de secretaris van de bezwaarschriftencommissie aan 
te melden: g.meulensteen@asten.nl  Dit kan tot maximaal 2 werkdagen voor de hoorzit-
ting. De secretaris bevestigt of u aanwezig kunt zijn tijdens de hoorzitting.
Deze speciale maatregelen gelden niet voor de betrokken partijen.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencom-
missie, Gerdy Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212 of g.meulensteen@asten.nl.



Gemeentenieuws
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Bekendmakingen 

• Ontwerpbestemmingsplan Veegplan XII
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met 
ingang van 22 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente 
Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021004-OW01 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 3 december 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente Someren” voorziet in:

Ruimtelijke ontwikkelingen:
 - Kerkenhuis 12: oppplussen bijgebouwen naar 350 m2, verkleining woonbestemming;
 - Dertiensedijk 24: opnemen aanduiding ‘wonen-plus’, opplussen bijgebouwen naar 

350 m2, legaliseren buitenrijbak voor paarden;
 - Heistraat 26: herbestemming naar ‘bedrijf’ t.b.v. loon- en handelsbedrijf;
 - Ploegstraat 64: realiseren kassen en op- en overslag van eieren.

Verwerken verleende vergunning:
 - Kanaaldijk zuid ongenummerd (tussen 23 en 250)

Ambtshalve wijzigingen:
 - De Hoof 3: aanpassen woonbestemming i.v.m. hoogteverschil;
 - Eindje 6: aanpassen bestemming agrarisch/natuur;
 - Haagdoornweg 23: aanduiding cultuurhistorie van schuur verwijderen;
 - Hollandseweg 15: landschappelijke inpassing en vormverandering;
 - Ploegstraat 55: correctie niet goed opgenomen begrenzingen in voorgaand 

bestemmingsplan.

Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de 
openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via 
het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer 
NL.IMRO.0847.BP02021004-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar  
www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan 
worden geopend.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van 
de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling 
een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de 
openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen 
met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Dit heeft 
tot gevolg dat officiële bekendmakingen voortaan verplicht in het elektronische 
gemeenteblad van de gemeente Someren gepubliceerd moeten worden. U vindt deze 
bekendmakingen via www.officielebekendmakingen.nl. Uit dienstverleningsoogpunt 
blijven wij voorlopig alle bekendmakingen daarnaast ook nog in ’t Contact publiceren. 
U kunt aan de publicatie in ’t Contact echter geen rechten ontlenen. 

Omgevingsvergunningen 

Omgevingsvergunningen 
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 
geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt 
u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens 
worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 8 t/m 14 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen omgevings-
vergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Beatrixlaan 20, veranderen van een woonhuis (13-10-2021);
 - Broekkant ongen., oprichten van een schuilstal (12-10-2021);
 - Heikomstraat 2, kappen van een boom (14-10-2021);
 - Kanaaldijk-zuid 22, oprichten van tijdelijke kantoorunits (11-10-2021);
 - Laan ten Boomen ongen., oprichten van een woonhuis (12-10-2021);
 - Laan ten Boomen ongen., oprichten van een woonboerderij met bijgebouw  

(14-10-2021);
 - Lavallestraat 4, oprichten van een WKK met CO2 terugwin – installatie  

(8-10-2021);
 - Nieuwendijk 149, herbouwen van een bedrijfswoning (11-10-2021);
 - Postel 26, veranderen van de voorgevel van het hoofdgebouw (12-10-2021);
 - Slutelakker 27, oprichten van een carport en aanbrengen van constructieve 

wijzigingen aan een woonhuis (11-10-2021);
 - Slutelakker 29, oprichten van een dakkapel en een carport (11-10-2021);
 - Ter Hofstadlaan 36, afwijken van de bestemming en het verbouwen winkelpand tot 

vier appartementen (14-10-2021). 

 • Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 8 t/m 14 oktober 2021 zijn de volgende verleende omgevings-
vergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Boerenkamplaan 109g, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen (14-10-2021);
 - Eindje 11, verbouwen van een woonhuis (12-10-2021);
 - Zilverdrager 16 en 18, oprichten van een dubbel woonhuis (11-10-2021).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester 
en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient 
u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor 
moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten 
verbonden. 
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe 
u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 8 t/m 14 oktober is de volgende verlenging van de beslistermijn 
verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Amarant ongen. (Groote Hoeven kavel 39), oprichten van een woonhuis  

(12-10-2021);
 - Esdoornstraat ongen. (Brim IV kavel 116), oprichten van een woonhuis  

(15-10-2021). 
Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag 
omgevings vergunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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INKOMSTEN

20% van alle inkomsten komt uit de 
gemeentelijke belastingen en heffingen

De OZB is 9 % van de totale inkomsten 

Begroting 
2   22

Op donderdag 4 november wordt de 
Begroting 2022 behandeld in de raadsvergadering. 
U bent hierbij van harte welkom. De begroting 
is gebaseerd op het programmaplan van de 
gemeente Someren dat uit 5 programma’s bestaat:
1. Samen Someren
2. GreenLab 2030
3. Aantrekkelijk wonen
4. Hart van Someren
5. Bedrijfsvoering

In de begroting staat waar het komende jaar geld 
naartoe gaat en hoeveel. Dit is verdeeld in jaarlijks 
terugkerende kosten en eenmalige uitgaven aan 
projecten. Deze projecten kunnen wel meerdere 
jaren duren.

Deze begroting in één oogopslag is een 
samenvatting van de belangrijkste inkomsten 
en uitgaven voor 2021 in de gemeente Someren. 
De volledige begroting vindt u via:  
someren.begroting-2022.nl

De begroting 2022 is de laatste begroting in 
deze raadsperiode en we kunnen deze periode 
goed afsluiten. Dat wil zeggen met een sluitende 
begroting en een positieve toekomstprognose. 
Voor de komende jaren kunnen we daarom afzien 
van de verhoging van OZB en deze alleen met een 
indexering verhogen. Inmiddels zijn de meeste 
actiepunten uit het collegewerkprogramma 
gerealiseerd of verkeren in een afrondende fase. 

De programmabegroting 2022 is samengesteld in 
een roerige en onzekere periode. Onzekerheid over 
de (lange termijn) gevolgen van de coronacrisis, 
onzekerheid over de financiële bijdragen die wij 
van het Rijk mogen verwachten (bijvoorbeeld 
sociaal domein en algemene uitkering) en over 
de beleidskeuzes die het nieuwe kabinet zal gaan 
maken in het coalitieakkoord.

De eerste berichten voor wat betreft de 
financiële bijdragen laten gelukkig een 
positief toekomstperspectief zien waarbij we 
zonder lastenverzwaring voor de inwoners het 
voorzieningenniveau op pijl kunnen houden.

De tarieven voor de milieustraat blijven ongewijzigd.

Meer weten over de Begroting 2022? 

Wat betekent dit voor onze inwoners?

INKOMSTEN UIT GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

(x 1.000) (x 1.000)

Gemeentelijke belastingen & heffingen 10.081

Rijksinkomsten   31.783
Algemeen en doeluitkering
Inzet reserves 1.401
Grondexploitatie 4.745
Overige 3.140

Eindtotaal € 51.150

Onroerende zaakbelasting 4.628
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 1.964
Rioolheffing en rioolaansluitrecht 1.687
Toeristenbelasting 245
Hondenbelasting 96
Leges en heffingen 1.461

Eindtotaal € 10.081

AFVALSTOFFENHEFFING EN 
REINIGINGSRECHTEN:

Vast tarief per aansluiting:   
Zowel het variabel tarief van restafval als 
variabel tarief GFT blijft gelijk aan 2021

€ 12,73 
per maand

2%



RIOOLHEFFING EN 
RIOOLAANSLUITRECHT:

Woningen: 
Niet-woningen:   
De tarieven voor de rioolheffing blijven 
gelijk aan 2021          

€ 173,74
€ 260,60 
per jaar

  Samen Someren
   GreenLab 2030
  Aantrekkelijk wonen
 Hart van Someren
 Bedrijfsvoering

* inclusief positief begrotingssaldo van €225.000,-
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UITGAVEN

Uitgaven: waar gaat het geld naartoe?

(x 1.000)

22.304
 2.390
16.319

479
9.658

€51.150

*

SAMEN SOMEREN
• Communicatie en Burgerparticipatie
• Leefbaarheid
• Eigen kracht

HART VAN SOMEREN
•  Centrumvisie CP21

BEDRIJFSVOERING
•  Wendbare organisatie

GREENLAB 2030
• Beleefbaar Buitengebied
• Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca
• Prima vestigings- en ondernemersklimaat

AANTREKKELIJK WONEN
• Veilige leefomgeving 
• Veilige en vlotte verkeersafwikkeling
• Onweerstaanbaar Someren
• Duurzaamheid
• Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod 

Bij het vaststellen van de Verordeningen 
worden de definitieve tarieven 
vastgesteld.

Kijk eens op https://someren.begroting-2022.nl

€€

€

€


